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Maar misschien we kunnen Judas Iskariot
beter vergelijken met Boromir uit “In 
de ban van de ring” van J.R.R. Tolkien.
Boromir begon als beschermer van 
Frodo (die de ring moet vernietigen),
maar werd verleid door de ring (die het
kwaad symboliseert), met als gevolg dat
Boromir de ring van Frodo probeert af te
pakken en daarmee dus Frodo verraadt.
Ook Judas Iskariot begint als overtuigd
volger van Jezus, maar in zijn geval raakt
hij teleurgesteld. Met als gevolg dat hij
Jezus verraadt. Voor meer informatie,
lees het Paasverhaal.

Om weer terug te keren naar Frodo. 
Het is niet voor het eerst dat Frodo
kwade dingen ziet gebeuren, maar 
dit verraad van Boromir raakt hem
misschien wel het meest. Niet vanwege
de grote van het kwaad, maar omdat 
hij Boromir als een vriend zag. Boromir
zou het goede moeten doen. Hoe klein
dan ook het kwaad, dat is het kwaad
dat ons het meeste pijn doet. We zijn
geraakt door rampen, grote fraudes,
moorden, etc. We raken daarvan in 
de war, het maakt ons boos, we willen
het voorkomen. 

Aangezien mensen enorm verschillen zullen
de antwoorden ook enorm verschillen. Maar
in mijn geval wil ik het graag met u hebben
over de persoon rechts bovenin, met name
wil ik focussen op zijn hoofd. Dat hoofd
bevat geen aureool. Mocht u nou ooit een
kerk binnenlopen en u ziet daar een afbeel-
ding van Jezus met zijn twaalf apostelen. 
Als één van die apostelen geen aureool
heeft, zoals in bovenstaande afbeelding, 
dan weet u zeker, dat is Judas Iskariot. 

Even een extra feitje tussendoor; ziet u nu
Jezus, zijn 12 apostelen en wel 12 aureolen
dan hebben ze Judas Iskariot weggehaald
voor zijn plaatsvervanger: Mattias (zie 
Hand 1:26).

Nu kunnen we van alles vinden van heiligen-
verering (de aureool is de aanduiding dat
een persoon heilig is verklaard) en hoe dat
vorm heeft gekregen door de geschiedenis
heen. Interessant is, waarom is Judas Iskariot
geen heilige geworden? Hij was toch één
van de 12 apostelen? Eén van de good guys?
Ja, maar hij viel voor het kwaad, hij werd 
de (ultieme) bad guy. Judas is de lord
Voldemort uit Harry Potter, Agent Smith 
uit de Matrix. Althans zo is hij overgeleverd.

Lees verder op pagina 2

Judas, verraad & vriendschap
Door Tobias ter Reehorst

Maar waar we vaak het meest van slag
van zijn of het verdrietigst is als een
goede collega, familielid, vriend of
partner iets doet wat ons kwetst. Soms
kan het niet beantwoorden van een
vraag of een berichtje leiden tot een
boze uitval. Wie herkent dat niet?
Kortom diegenen die we liefhebben, 
die staan het dichtst bij ons. Wie dicht
bij ons staan kunnen ons raken, ten
goede of ten kwade.

De vraag blijft dan over wat we moeten
doen als er iets is gebeurd waardoor 
we ons verraden voelen. Iets wat we 
ons als eerste moeten herinneren: het
gaat om iemand die ons dierbaar is. 
Die belangrijk voor ons is, die we graag
in ons leven willen hebben. Voor zo’n
persoon willen we natuurlijk ons best
doen om te zorgen dat die persoon in
ons leven blijft. 
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THEMA: JUDAS

De twaalf apostelen

Wat valt u op aan het plaatje hierboven?

“Wie dicht bij ons staan
kunnen ons raken, ten
goede of ten kwade.”
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Vervolg van pagina 1

Om dan kwaad met kwaad te
vergelden werkt niet; zowel Frodo bij
Boromir en Jezus bij Judas Iskariot
reageert niet zo. Juist om extra ons
best te doen voor de ander zorgt er
weer voor dat de weg naar vriend-
schap, liefde en het goede weer wordt
ingezet. Een ander aspect dat we in
zulke gevallen nooit moeten vergeten
is hoe we met elkaar communiceren. 

Vaak gebeurt er iets negatiefs als we
niet meer communiceren. Als Boromir
over zijn verleiding met Frodo had
gepraat was alles heel anders gegaan.
Als Judas Iskariot naar Jezus was
gegaan om over zijn teleurstelling in
Jezus te vertellen, dan was het anders
gegaan. Als we kwaad met kwaad
vergelden is zeker de communicatie
weg. Een goede methode om dit te
doorbreken zou kunnen zijn:
geweldloze communicatie. Dus door
zelf open te blijven staan ontstaat
weer de mogelijkheid voor mooie
nieuwe ervaringen. Tussen jou en je
goede collega, familielid, vrienden 
en je partner. 

hen ‘… een van jullie zal mij uitleveren’.
‘… ik toch niet’. ‘Hij die met mij zijn brood
in de kom doopt, die zal mij uitleveren.
De Mensenzoon zal heengaan zoals over
hem geschreven staat, maar wee de mens,
door wie de Mensenzoon uitgeleverd
wordt, het zou beter voor hem zijn als 
hij nooit geboren was’. Toen zei Judas: 
‘ik ben het toch niet, rabbi?’ ‘Jij zegt het”.
(26.21-25). De scene met de kus van 
Judas is bij Matteüs bijna gelijk aan die 
bij Markus. Matteüs voegt nog toe: Toen
Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat
Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij
berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken
naar de hoge-priesters terug. Hij smeet de
zilver-stukken de tempel in, vluchtte weg
en verhing zich.(27.3-5). De hogepriesters
kopen van het bloedgeld een akker waar
vreemdelingen begraven kunnen worden. 

Evangelie volgens Lukas 
(tussen het jaar 80 en 100) – Ook Lukas
noemt Judas als laatste in de rij van 
twaalf discipelen, met dit verschil dat hij
toevoegt: die een verrader werd (6.17). 
In het verhaal over de kostbare olie komt
Judas niet voor. Bij het naderen van het
feest zoeken de hogepriesters een manier
om Jezus uit de weg te ruimen. Toen 
nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd
Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar
de hogepriesters … en besprak … hoe hij
Jezus aan hen zou uitleveren. Ze waren
opgetogen en spraken af hem geld te
geven (22.3-5). 

Bij de instelling van het Avondmaal wordt
Judas niet bij name genoemd. ‘Maar weet
wel dat degene die mij zal uitleveren
samen met mij aan deze tafel aanligt.
Want de Mensenzoon moet heengaan
zoals het voor hem bepaald is, maar wee
de mens die hem zal uitleveren.’ Ze (de
discipelen) vroegen zich onder elkaar af
wie zoiets zou kunnen doen (vs. 21-23). 

De brieven van Paulus 
(geschreven tussen 50 en 70) – De brieven
van Paulus zijn de oudste geschriften van
het Nieuwe Testament. In de (eerste) brief
aan de Corinthiërs schrijft Paulus over de
instelling van het avondmaal: “In de nacht
waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd…”
(I Cor. 11.23). Niets over het ‘verraad’ en
ook helemaal geen vermelding van Judas. 

Evangelie volgens Markus 
(ca. het jaar 70) – In het evangelie van
Markus wordt Judas als laatste vermeld 
in de lijst van twaalf discipelen: Judas
Iskariot, die hem ook heeft uitgeleverd
(3.19). In het verhaal van de vrouw die
een flesje met kostbare nardusolie over
Jezus’ hoofd uitgiet, zijn het sommige
aanwezigen die zich aan deze verspilling
ergeren (14.4 e.v.). Na een toespraak van
Jezus wordt vermeld: toen ging Judas
Iskariot, een van de twaalf, naar de
hogepriesters om hem aan hen uit te
leveren. Zij beloven hem geld en hij 
zoekt naar een geschikt moment. En dan
in Getsemane zegt Jezus: … hij die me
uitlevert is al vlakbij. Daarna kwam Judas
eraan, een van de twaalf, in gezelschap
van … een bende, die door de hoge-
priesters … was gestuurd. Met hen had
zijn verrader een teken afgesproken… 
een kus. Toen… liep hij recht op Jezus af,
zei: “Rabbi” en kuste hem. 

Evangelie volgens Matteüs 
(ca. het jaar 90 of later) – Ook hier wordt
Judas als laatste van de twaalf discipelen
genoemd: Judas Iskariot, die hem zou
uitleveren (10.4). In het verhaal over de
vrouw met de kostbare olie zijn het de
leerlingen die zich ergeren. Daarop ging
een van de twaalf … Judas Iskariot naar
de hogepriesters … “wat krijg ik … als 
ik hem aan u uitlever”. Ze betaalden 
hem dertig zilverstukken (26.14).
Pesachmaal: Onder het eten zei hij tegen

Wie was Judas? Een van de twaalf discipelen van Jezus. Wij kennen hem vooral 
van de Judaskus: het verhaal waarin in de hof van Getsemane Judas Jezus verraadt
met een kus. Was hij een infiltrant binnen de groep leerlingen van Jezus? Was hij,
net als Pilatus, een schakel in het plan dat God had met Jezus die moest lijden en
sterven om op te staan? Was hij instrument van de duivel? Of een gefrustreerde
revolutionair, die van de bevrijding van de bezetter niets meer zag komen? 
Wat vertellen de schrijvers van het Nieuwe Testament over hem? (vertaling NBV). 

Judas, verrader? 
Door Mieke Krebber

Evangelie van Judas
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mens die ook berouw kan krijgen.
• Lukas noemt Judas een ‘verrader’. 

In dit evangelie is het Satan, die Judas
ertoe aanzet om Jezus uit te leveren.
Het is net als bij Matteüs voorbeschikt. 

• Bij Johannes wist Jezus precies wat 
er zou gebeuren. De duivel neemt
bezit van Judas en brengt hem tot 
zijn daden. Judas was een slechterik.

• In het boek Handelingen had David al
voorspeld dat een van de discipelen
Jezus zou overleveren. 

Evangelie van Judas
Het Evangelie van Judas is een gnostisch
geschrift geschreven in het Koptisch 
en rond 1970 gevonden in de woestijn
van Egypte. Het is geen evangelie; in 
het boek worden geheimen, die Jezus 
aan Judas heeft geopenbaard, verteld.
Het gaat hier om een boek van een
gnostische sekte, waarin afstand
genomen wordt van de officiële kerk
met haar dogma’s. Irenaeus citeert in
180 reeds uit het boek. Het moet dus
voor die tijd geschreven zijn. Deze 
sekte gelooft in twee goden: het opper-
wezen en een lagere god die de mens
geschapen heeft. Judas heeft het
mogelijk gemaakt dat het menselijk
lichaam van Jezus gekruisigd werd en
dat zo zijn geest weer kon terugkeren
naar het hoogste wezen in de hemel. 

Bij de gevangenneming: … kwam er
een horde mensen aan. En hij die Judas
genoemd wordt, een van de twaalf,
ging voorop. Hij ging naar Jezus toe 
om hem te kussen. Jezus zei: … Judas,
lever je de Mensenzoon uit met een
kus? (vs. 47, 48). 

Evangelie volgens Johannes 
(eind eerste eeuw) – Judas wordt in dit
evangelie voor het eerst genoemd in
hoofdstuk 6.70,71, het hoofdstuk over
de storm op het meer en protesten van
de joden tegen uitspraken van Jezus.
Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf
uitgekozen, en toch is een van jullie
een duivel.’ Hiermee doelde hij op
Judas, de zoon van Simon Iskariot, 
want hij, een van de twaalf, zou hem
uitleveren. De vrouw met de kostbare
olie heeft bij Johannes een naam
gekregen, namelijk Maria de zuster 
van Lazarus, die was opgewekt. Judas
Iskariot, een van de leerlingen, degene
die hem zou uitleveren, vroeg: ‘waarom
is die olie niet … verkocht om het geld
aan de armen te geven?’ … hij was een
dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 
(12.3 e.v.). Na de intocht in Jeruzalem
houden Jezus en de discipelen een
maaltijd (13.2 e.v.): De duivel had
intussen Judas, de zoon van Simon
Iskariot, ertoe aangezet Jezus te
verraden. Na de voetwassing volgt de
maaltijd. Vs. 21 e.v.: Jezus zegt: ‘amen,
amen, ik zeg jullie een van jullie zal mij
overleveren’. De leerling van wie Jezus
veel hield vraagt: ‘Heer, wie is het?’
‘Degene aan wie ik het brood geef’ 
en hij gaf het aan Judas Iskariot. 
Op dat moment nam de duivel bezit
van Judas. Jezus zei: ‘doe maar meteen
wat je van plan bent’. Judas nam het
brood en ging meteen weg. Het was
nacht. De gevangenneming: Jezus liep
een olijfgaard in met zijn leerlingen.
Judas, zijn verrader, kende deze plek
ook; Judas ging ernaartoe, met een
cohort soldaten. Jezus wist precies wat
er met hem zou gebeuren. ’Ik ben het’
zei Jezus terwijl Judas, zijn verrader,
erbij stond. (vs. 2-5). 

Handelingen der apostelen 
(tussen het jaar 80 en 100) – Dit boek 
is geschreven door de schrijver van 
het Lukas-evangelie. Hier wordt Judas
nog twee keer genoemd in het eerste
hoofdstuk: vs.16 e.v.: Broeders en
zusters, het schriftwoord waarin de

Heilige Geest bij monde van David1

heeft gesproken over Judas, de gids 
van hen die Jezus gevangen hebben
genomen, moest in vervulling gaan.
Judas was een van ons en had deel aan
onze dienende taak … bij een val werd
zijn buik opengereten… In het boek
van de Psalmen staat …”Laat een ander
zijn taak overnemen’’. Vs. 24-25: … wijs
degene aan … om … de plaats in te
nemen van Judas, die zijn ondergang
tegemoet is gegaan.’ 
1) David: verwijzing naar Ps. 41.10: Zelfs

mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde,

die at van mijn brood, heeft zich tegen

mij gekeerd.

Uitleveren of verraden? 
De vertaling van ‘verrader’ en
‘uitleveren’ gaan terug op hetzelfde
werkwoord in het Grieks dat betekent:
overleveren (ook van tradities), uitle-
veren, overlaten, opgeven. Alleen Lukas
gebruikt één keer het woord ‘verrader’,
dat afgeleid is van een andere samen-
stelling van het Griekse werkwoord
‘geven’. Lucas kende waarschijnlijk beter
Grieks dan de andere evangelieschrijvers
en kiest bij de eerste vermelding van
Judas bewust voor ‘verrader’. 

Was Judas een verrader?
Uit ieder boek spreekt de theologische
overtuiging van de schrijver en van 
de mensen voor wie hij schreef en van
wie hij de verschillende verhalen over-
geleverd had gekregen.
• Paulus had nooit van Judas gehoord,

of vond zijn rol niet belangrijk. 
• Marcus doet verslag van de gebeurte-

nissen in het leven van Jezus.
• Bij Matteüs is alles voorbeschikt: …

maar wee de mens… Judas blijft 
bij Matteüs een van de twaalf, een

Literatuur: 

– De Nieuwe Bijbelvertaling. Nederlands 

Bijbelgenootschap, 2004.

– Gubar, S., Judas, a biography. Norton & 

Comp., 2009. Dit boek bevat vele legenden 

en voorstellingen die in 2000 jaar over 

Judas zijn ontstaan. 

– Vliet, J. van der, Het evangelie van Judas, 

verrader of bevrijder? Kosmos, 2006.
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koninkrijk van God en bouw ik er zelf
weer wekelijks aan mee. De methode
“oplossingsgericht” sluit hier dus in 
m’n werk bij aan. 

Halverwege de workshop besluit ik mijn
toverkonijn uit de hoed te halen. Ik 
deel met de kring dat ik een oplossings-
gericht gesprek altijd start met de vraag
“What is your best hope for today?” 
De groep neemt het in stilte op, totdat
deze wordt verstoord door een docente
public health, met de mededeling: “Dat
kun je hier niet vragen. Er is geen hoop,
niet meer sinds de apartheid. We moeten
een andere openingszin formuleren.”
Het cordon van verpleegkundig docenten
dat voor me zit, fronst ernstig en knikt
dat het het eens is met deze stelling.
Hoewel ik mijn belangrijkste troef (die
zin over hoop) zie verdampen in het
cynisme voor me, vraag ik wat een
betere startmotor voor een gesprek 
zou zijn in de Zuid Afrikaanse context.
“What is your expectations” luidt al snel
het devies. Omdat mijn eigen gewenste
situatie bestond uit het creëren van 
een platform waarop we over het arts-
patientengesprek zouden gaan praten,
besluit ik dat ik heb waarop ik hoopte,
en ga ik er verder niet over in discussie.

Twee weken later hebben we een
vervolg op deze workshop. Vanwege 
de dan losgebarsten studentenprotesten
die na het neerhalen van het aan
koloniale onderdrukking herinnerende
standbeeld van de Cecil Rhodes (Rhodes
must fall) nu ook de hoge studiegelden
willen verlagen (Fees must fall) wordt 
de workshop afgelast. Drie dagen later
doen we een tweede poging maar dan 
in kleiner gezelschap en nodigen alleen
de verpleegkundigen uit voor een
verdiepende sessie. Er komt er één

“What is your best hope for today?” vraag
ik aan de kring, bestaande uit dokters en
verpleegkundigen. Alle 15 aanwezigen
gaan er eens ontspannen voor zitten en
zijn een moment in eigen gedachten. 
Een voor een noemen ze wat voor hen 
de komende drie uur nuttig zou maken. 
In een klaslokaal geef ik na 16 maanden
van voorbereiden mijn eerste workshop in
“oplossingsgericht werken”. In Kaapstad,
in het Rooi Kruis Oorlogsgedenk Hospitaal/
Red Cross War memorial children’s
hospital, het enige kinderziekenhuis in
heel Afrika. Ik kijk een kring rond: vier
gepensioneerde, maar in onderwijs nog
zeer actieve verpleegkundigen, een
huisarts, een duitse kinderpsychiater, 
een fysiotherapeut uit Tanzania, een
amerikaanse studente en een kinderarts.

Al pratend krijgen we helder voor ogen
hoe we deze ochtend leerzaam zullen
maken. Natuurlijk heb ik oefeningen en
persoonlijke anekdotes meegenomen.
Geen theorie, want die is er niet in het
oplossingsgerichte denken en werken. 
Het is een soort van ervaringspsychologie:
in de jaren tachtig merkten twee familie-
therapeuten hoe ze veel tijd kwijt waren
aan het uitdiepen van problemen in
families – zonder dat ze met die analyse
iets opschoten. Het alternatief, namelijk
vragen naar de gewenste situatie of
toekomst, leidde tot boeiende gesprekken
waarbij de probleemfamilies heel goed
wisten waar ze naartoe wilden. Door
gebruik te maken van uitzonderingen in
het dagelijks leven waarin een glimp van
die gewenste toekomst al zichtbaar is,
bouw je zelf aan een leven waarin het
probleem geen, of in elk geval een minder
grote rol speelt. Ik pas dat toe in gesprek-
ken die niet per se over psychologie gaan.
Het lijkt net zo goed te werken. Zondag 
in de kerk herinnert de dienst mij aan het

opdagen. Voordat we beginnen vertelt
ze me boven een kop rooibosthee dat
ze in 1975 de eerste was die werd
opgeleid met een vernieuwend model
dat was bedacht door de Wereld-
gezondheidsorganisatie: communicatie
met de patiënt. Een ervaring die dus
verder teruggaat dan mijn geboorte. 
Ik vraag haar waarin de workshop die
we deden aansluit bij haar eigen
ervaring in de zorg. Na diep nadenken
zegt ze: “That we give the patient the
opportunity to speak”. Mooier had ik
het niet kunnen bedenken. En na enig
doorpraten over wat dat voor haar
betekent, vraag ik of er iets was in de
workshop dat nieuw was voor haar en
tegelijkertijd interessant. Bedachtzaam
schudt ze haar hoofd en zegt: 
“No, nothing new but it endorses my
experience.” Ook al zo’n mooi woord,
to endorse, onderschrijven. De work-
shoporganisatrice is inmiddels ook
aangeschoven en voegt dan eraan toe
“And we need to develop language for
hope, because we need to talk about
hope, like you can talk about hope in
the Netherlands.” Dat geeft mij de
gelegenheid om te vertellen hoe ik
weliswaar een boeiend gesprek kan
starten met mensen die het ziekenhuis
bezoeken door te vragen naar waar ze
op hopen. Maar dat dezelfde vraag
onbeantwoord in de ruimte blijft
hangen als ik er bij collega’s naar vraag
(Wat is eigenlijk waar dit kind op
hoopt?). De rest van de sessie kladden
we vellen vol met ideeën hoe we hoop
in ons werk kunnen vormgeven. Ik kijk
uit naar wat er hierna gaat gebeuren
(en houd u op de hoogte).

Hoop
Door Christiaan van Woerden

De afgelopen twee jaar heb ik grotendeels in
Kaapstad, Zuid Afrika, doorgebracht om mezelf 
te verdiepen in medisch onderwijs. Dat zijn veel
uren lezen in stilte, mensen ontmoeten op de
universiteit of in de stad en studenten observeren
tijdens hun stages in de townships. Hieronder wil 
ik graag een ervaring met u delen waarin de kern
van alle inspanningen voor mij tevoorschijn komt.

“What is your best
hope for today?” 
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Column

Bonte avond
Door Joël Friso

Het organiseren van een bonte avond. 
De christelijke gemeente, waar ik lid was 
in mijn tienerjaren tot in mijn studenten-
tijd, vierde laatst een jubileum. Ik werd in
dat kader gevraagd naar mijn persoonlijke
hoogtepunt uit die tijd. Lang hoefde ik
daarover niet na te denken. Mijn vriend 
en ik hadden in een creatieve bui het 
plan opgevat om een bonte avond te
organiseren voor alle leden van de kerk.
Het moest een strakke show worden met
licht en geluid. We hebben toen het plan
op papier gezet en ingediend bij het
leiderschapsteam (zo heette de kerken-
raad daar). Het antwoord was kort maar
krachtig: “goed idee, ga ervoor”. En zo
geschiedde.

Ik heb mij nog regelmatig afgevraagd
waarom dit een hoogtepunt was uit 
die tijd. Het antwoord is denk ik dat 
het vertrouwen dat in mij gesteld werd,
zoveel indruk maakte. Niks geen
ingewikkelde procedures of uitvoerige
gesprekken welke volwassenen ons 
zouden begeleiden. Nee, gewoon een
simpel “ga het maar doen”. Hoe concreet
wil je het hebben als iemand je de kans 
wil geven om je talenten te ontwikkelen? 
Wie mij een beetje kent, weet dat ik
inmiddels van evenementen organiseren
mijn beroep heb gemaakt. 

Hier moest ik aan denken toen ik laatst
met twee gemeenteleden tijdens het
koffiedrinken sprak over het betrokken
houden van tieners bij onze gemeente. 
De activiteiten die de gemeente organi-
seert bieden naar alle waarschijnlijkheid 
te weinig aanknopingspunten om hen
actief te behouden of te krijgen.
Eigenzinnig als tieners kunnen zijn, weet 
ik dus uit eigen ervaring, is het wijs ze 
zélf te vragen hoe ze zich willen inzetten
voor de kerk. Onze kinderen (en achter-
kleinkinderen) zijn de toekomst van 
onze gemeente. Geef ze volop de ruimte. 
Ik heb wel zin in een bonte avond.

I N  D I T  A M S T E R D A M  M A A R T – 5

De Taakgroep Pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede organiseert 
elk jaar tenminste twee landelijke
oecumenische activiteiten. Bewust is
daarbij gekozen voor twee bijzondere
data: de internationale dag tegen
racisme en discriminatie (gerechtig-
heid) in maart en de internationale 
dag voor de vrede in september.

Op zondag 20 maart gaan we naar 
het Justitieel Complex op Schiphol, 
een detentiecentrum waar ‘illegalen’
gevangen worden gehouden. Daar
worden het hele jaar op elke tweede
zondag ‘wakes’ georganiseerd door het
Jeannette Noëlhuis (Catholic Worker).
Zo kunnen we vanuit de samenleving
blijk geven van solidariteit met de
gevangenen: Ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe!

Dit keer werken wij samen met het
Studentenpastoraat Amsterdam. 
De wake heeft een liturgische vorm. 
Aan het begin wordt kort informatie
gegeven over dit detentiecentrum en
de gevangenen. Er wordt gezamenlijk
een lied gezongen en daarna wandelen
we rond de gevangenis. Vervolgens
worden ervaringen gedeeld door een
aantal gevangenen-bezoekers. 

Daarna bieden we chocolade aan voor
de gevangenen. Deelnemers aan deze
wake kunnen zelf ook fairtrade
chocolade, cashewnoten of stroop-
wafels meebrengen die een week later
tijdens een kerkdienst in het detentie-
centrum gebruikt kunnen worden.
Tenslotte wuiven we met zijn allen naar
de gevangenen en zingen een slotlied.

Het adres van het Justitieel Complex
Schiphol is: Duizendbladweg 100, 
1171 VA Badhoevedorp,bereikbaar 
met bus 185 vanaf Schiphol.
Er wordt ook met auto’s gereden vanaf
het Station Amsterdam-Zuid (naast
restaurant Wagamama, Zuidplein 12.
Als u daarvan gebruik wilt maken moet
u zich aanmelden (k.nieuwerth@wxs.nl). 

Over de landelijke activiteit in septem-
ber (dit keer zondag 20 september)
volgt binnenkort meer nieuws op de
website van de Raad van Kerken.

Pelgrimage van
Gerechtigheid en Vrede
Door Kees Nieuwerth

Hierbij roepen we alle 

Pelgrims in onze interkerkelijke

achterban op om mee te doen

aan deze wake. Laten we er een

echter ‘oecumenische flashmob’

van maken: geef deze oproep

door via internet aan jullie

netwerken!

“Ik zat gevangen 
en jullie kwamen

naar mij toe!” 
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DEN HAAG – Op de vraag waarom
Cocky de Graaf, na dertig jaar actief 
in de Doopsgezinde Gemeente van
Amsterdam te zijn geweest, naar 
Den Haag verhuisde, komt een
duidelijk antwoord: “Voor de zee. 
Ik ben een kind uit een zeevarende
familie. Mijn grootvader, mijn vader,
ooms, een broer, mijn zoon; zij zaten
op de grote vaart of zoals mijn zoon
op de kustvaart.”

Haar vader voer af en toe op de
Holland Amerika Lijn, die in Rotterdam
was gevestigd, waar Cocky vandaan
komt. “Mijn opa van moeders kant
werkte bij de KNSM in Amsterdam. 
Hij heeft zijn hele leven gevaren en 
is op zijn 70e in Hamburg afgestapt. 
Hij mocht van zijn vader, die niets met
de zee had, pas na zijn doop op zijn 
18e de zee op. Die overgrootvader 
was doopsgezind, een Oosterbaan, 
kan het doopsgezinder?!”

Had zij zelf geen ambitie om te gaan
varen? “Ja zeker, maar dat kon nog 
niet in mijn tijd. Als vrouw kon je nog
niet naar de Zeevaartschool. Dat heeft
nog een flink aantal jaren geduurd. 
Ik probeerde het daarom via een
zijweg. De grote passagiersschepen
hadden verpleging aan boord. Als ik
die opleiding es ging doen… Maar 
toen ik de opleiding af had, was de
baby er al. Later heb ik heel graag 
met onze zeilboot gevaren.

Ik woon eigenlijk op Scheveningen. 
Dat is geweldig. Ik loop zo naar zee. 
Als ik boodschappen doe, neem ik
terug een andere route, over de
boulevard, langs de zee. Heerlijk.

Dus ik mis de drukte van Amsterdam
niet. 't Is hier zo heerlijk rustig. En
daarbij de frisse lucht. Er zijn zoveel
parken. Ik ben zo in het bos. 't Is hier
heerlijk groen en toch is Den Haag 
een stad, met concerten, bioscopen
enzovoort.

Wat me hier opvalt, is dat je op
zondagmorgen bijna geen kerkgangers
ziet. In het centrum van Amsterdam,
waar wij woonden, wemelt het van
kerken en kerkgangers. Dat mis ik. 
En wat ik ook mis, is het klokgelui 
van kerken. Hier staat maar één kerk 
in de buurt.

De Doopsgezinde Gemeente mis ik 
wel. Jazeker. Het hele gebeuren. Alles
was daar zo vertrouwd. Zelf kwam 
ik over van de Rotterdamse DG naar
Amsterdam. Eerst woonde ik in Zuid.
Toen ging ik naar de diensten op de
Karperweg met Mieke Wierda-Boer. 

Toen wij na enkele jaren naar het
Centrum verhuisden, moest ik eerst 
wel wennen aan die grote stijve kerk.
Het ergste vond ik dat het op zondag-
morgen zo leeg in de kerk was. Soms
niet meer dan 25 mensen. Dat is nu 
toch een stuk beter. Op feestdagen zit
de Singelkerk soms behoorlijk vol met
de jonge ouders van al die kinderen.
Dat is toch prachtig.

De mooie dingen van de Doopsgezinde
Gemeente in Amsterdam? De musicals.
Die waren prachtig. En aan de andere
kant ds. Nine Treffers-Mesdag die zo
verdrietig was dat de zondagsschool
werd opgeheven. Zij zou nu eens
moeten kijken met al die kinderen.

Ik vind het zo jammer dat het idee 
van de Vredesgemeente niet zo van de
grond is gekomen. In Den Haag hebben
ze mij ook al gevraagd om mee te doen
met een vredesgroepje. Maar ik wil
eerst mijn huis op orde hebben. Anders
komt het werk weer in bakken over me
heen. Ik zit al bij het koor. Je moet wel
iets doen om er een beetje in te komen.

Wat ik altijd moeilijk heb gevonden,
waren de wisselingen van predikanten.
Ze kwamen en vertrokken ook zo maar
weer. Dat ging altijd maar door. Ik ben
zo blij dat Henk Leegte een vaste rots 
in de Singelkerk is.

Cocky de Graaf verhuisde 
‘voor de zee’ naar Den Haag
Door Dirk Visser

Cocky en Willem Wijnands, zomer 1981
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Zondagse Singelkerkbloemen 
De bloemen, die tijdens de dienst in de Singelkerk staan,
worden na de dienst gebracht bij leden die een moeilijke
tijd door moeten maken, ziek zijn of iets te vieren hebben.
Wilt u de namen door geven aan: Martina Simons 
t (020) 662 19 34, of Ineke Bremer t (020) 615 26 22.

Belangrijk: Uw jaarbijdrage 2016 
Namens alle medewerkers en vrijwilligers van de
gemeente danken wij u zeer hartelijk voor de steun van
het afgelopen jaar. Het wordt zeer gewaardeerd uw
bijdrage deze maand over te maken dan kunnen we snel
met uw gift aan de slag. Voor de gemeente, voor U!
Ons bankrekeningnummer is NL11INGB0000141442
(VDGA) t.n.v. Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam, o.v.v. ‘ledenbijdrage 2016’.

Onze richtlijnen zijn:
- 1% van het belastbaar inkomen 
- Minima, studenten en belangstellenden € 40 per lid 

of € 65 per echtpaar
- Vrienden: € 100

Het betreft een indicatie, een hogere bijdrage is uiteraard
zeer welkom; ook de gemeente kampt met slinkende
inkomsten en groeiende tekorten.

Stel niet uit tot morgen wat ge heden kunt doen

In het ziekenhuis opgenomen
Onze gemeente wil graag meeleven. Wilt u van uzelf,
familie, vrienden en VDGA-leden ons een opname laten
weten? Eén van onderstaande contactleden zal de opgave
dan doorgeven aan de desbetreffende bezoekster. 
Martina Simons (tevens organisatie) t (020) 662 19 34 
en Ineke Bremer t (020) 615 26 22.

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad

Masterpeace
We hebben het verzoek gekregen van Masterpeace of zij
gebruik mochten maken van onze ruimtes voor het geven van
trainingen. Daarop besloot de kerkenraad Jan Willem Stenvers
uit te nodigen om te vertellen over Masterpeace. Het doel van
MasterPeace is om iedereen te inspireren hun talent en energie
te gebruiken voor het bouwen van vrede en saamhorigheid.
MasterPeace wil ondersteunen bij een meer duurzame wereld
met minder gewapende conflicten. MasterPeace is de snelst
groeiende grass-roots vredesbeweging van de wereld, met 
de ambitie om uit te reiken naar miljoenen en ten minste
400.000 nieuwe vrede bouwers te mobiliseren in 2020. Mocht 
u meer willen weten dan kunt u terecht op de website van
Masterpeace. Een van projecten die zij in Nederland gaat 
starten is het geven van trainingen aan jongeren tussen de 
18-30 jaar die een vredesproject willen opzetten. De training
richt zich op het toerusten van de jongeren bij de organisatie
van je passie. Voor deze trainingen wordt een locatie gezocht.
Besloten is dat we eenmalig de kerkzaal beschikbaar stellen. 

Preek van de Leek
In januari heeft de evaluatie van de 2015 serie plaatsgevonden
en is er vooruitgekeken naar 2016. Tijdens dit overleg was 
er enige discussie rondom het toepassen van het format.
Besloten is om ook in 2016 weer een serie Preek van de leek 
te organiseren. In verband met de intensiviteit van het 
begeleiden van de lekenprekers en omdat Annemieke Schrijver
stopt met haar bijdrage aan Preek van de Leek is besloten om
de begeleidingscommissie uit te breiden voor de serie van 2016.

Kosterij
Zoals u wellicht al heeft gezien of gehoord is er een vacature
voor de kosterij. Na het vertrek van onze laatste hulpkoster 
is er door een commissie overlegd hoe de kosterij in de 
toekomst vorm te geven. Er is gekeken naar de huidige 
bezetting en wat daar aan toegevoegd zou moeten worden 
om met name het volgende te kunnen realiseren:
• Eenduidige aansturing van de kosterij 
• Acquisitie verhuur
• Optimaliseren verhuurproces 
• Aanspreekpunt voor huurders van het commerciële 

vastgoed
Hier is de vacature meewerkend leidinggevende kosterij
uit ontstaan. 

Salarisverhoging
Besloten is in overleg met de stichting dat alle medewerkers 
in vaste dienst een loonsverhoging krijgen conform het 
akkoord met de Rijksambtenaren.

Wisselingen binnen de kerkenraad
In de afgelopen maanden hebben zich met name binnen 
het dagelijks bestuur van de kerkenraad enkele wijzigingen
voorgedaan. Op dit moment is de grootboekhouder 
Frank Kneepkens en de secretaris is Marion Slotboom. 
Onze voorzitter Nilke Duinkerken is met zwangerschapsverlof.
Gedurende haar verlof neemt Marion Slotboom het 
technisch voorzitterschap van haar over. Als alles goed gaat 
zal Nilke in mei/juni weer aan de slag gaan als voorzitter. 
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Goede Vrijdag    
Tijdens de dienst op Goede Vrijdag wordt
de versie voor stijkkwartet van “Sieben
letzte Worte” van Haydn uitgevoerd. 
Musici: Christian Hacker, Lilit Poghosyan,
Alexa Farré en Sophie van der Schalie. Het
is een gelegenheidskwartet bestaande uit
leden van het Koninklijk Concertgebouw
Orkest en uit de Academie van het KCO.

8 – I N  D I T  A M S T E R D A M M A A R T

Mennomaal
8 maart 2016. Iedereen welkom op 
het Mennomaal! Singelkerk, Singel 452,
1017 AW, tel. 020-6234588
Ontvangst met drankje vanaf 17.30 uur
Begin maaltijd: 18.00 uur
Bijbels eten met daar tussendoor 
Bijbelse verhalen.
Van tevoren opgeven is niet nodig. 
Behalve als je vegetariër bent of een
dieet hebt! 
Kosten: 5 euro per maaltijd.

Gemeente in beweging

Roeping is roeping    
Het is 17 januari 2016 in het Meerpad-
kerkje. Henk Leegte heeft ‘roeping’ als
onderwerp van de dienst. Met als verhaal
de roeping van Simon en Andreus bij 
het meer van Galilea. Ze kunnen visser 
van mensen worden.

Na het verhaal gaan alle kinderen en
tieners mee naar het Boetje. De jongste 
is 3, de oudste 17. Zowaar lukt het om 
met elkaar een gesprekje te hebben 
over doen wat bij je past, over iets vol
overgave doen, over passie en over 
wat vind ik leuk om te doen. Voorlopig
komen we op roepingen als: zo goed
mogelijk worden in mijn sport, iets 
moois maken en bij oma logeren.

En intussen ligt er een fel blauw karton
midden op tafel en heeft iedereen een
stuk klei. En dan is het karton ineens weg
en ligt er een meer. In het meer komen
een boot, veel verschillende vissen, met 
en zonder ogen, vinnen en pootjes. 
Een vissersboot, met Simon erin, met 
een hengel en met een net, met daar 
weer een vis in. Er zit ook een octopus 
in het meer, of twee. En een waterslang.
En als prijsstuk, een hoge aanlegsteiger. 
Hij is prachtig (met satéstokjes, ijsstokjes 
en klei) maar wat wankel, zodat, als we
het meer naar de kerk brengen, iedereen
maar één doel heeft: de steiger moet
overeind blijven. Onbegonnen werk. 
Ook in de kerk, op de grond, wil de
steiger, na veel pogingen, niet meer
rechtop blijven staan. Geeft niets. 
Wie een roeping heeft, laat zich niet uit
het veld slaan door de afloop. Het beeld
van de staande steiger (en wij hebben 
die gezien, in het Boetje) was genoeg.
Essemie van Dunné

Nieuwe Weg van de Tora    
Deel 4 van de serie Weg van de Tora
verschijnt in het voorjaar van 2016. 
Naar aanleiding daarvan wordt een
studieweekend op Fredeshiem
georganiseerd. In de serie zijn artikelen
gebundeld die drs. Dodo van Uden in 
de jaren 1994 - 2011 schreef voor het
Algemeen Doopsgezind Weekblad 
(nu Doopsgezind NL). Indeze serie 
worden verschillende onderwerpen uit 
de vijf boeken van Mozes (Genesis tot
Deuteronomium) behandeld aan de 
hand van klassieke joodse uitleggingen 
en commentaren. 

Studieweekend op 15 en 16 april,
Buitengoed Fredeshiem. Dit weekend 
staat onder leiding van theologe drs. Dodo
van Udenen een van de leden van de ADS
Commissie Joden-Christenen. Onderwerp:
Sodom en Gomorra (Gen. 18-19). 
Vrijdag 15 april vanaf 17.00 uur tot
zaterdag 16 april, 16.00 uur. 
Kosten: 130,- p.p. (2-pk); 145,- p.p. (1-pk). 
Bij de kosten is inbegrepen een 
exemplaar van Weg van de Tora, dl. 4.

Frits Kuiper (1898-1974) –
doopsgezind theoloog    
Voordrachten en getuigenissen over 
Kuiper en een selectie van zijn brieven.
Redactie Alle G. Hoekema en Pieter Post

Frits Kuiper was de meest markante 
en dwarse doperse theoloog van de
twintigste eeuw. Felle socialist, verzets-
man, met al vóór 1940 grote aandacht
voor de theologie van Karl Barth, en 
vooral voor de prominente plaats van 
het Jodendom en land en volk van 
Israël in de christelijke theologie. 

Deze uitgave bevat bijdragen over 
Kuipers leven en werk en een selectie 
van omstreeks 125 brieven aan familie,
leerlingen, vrienden en bekenden, 
alsmede aan beroemde theologen 
oals Karl Barth en Heiko Miskotte.

Uitgeverij Verloren, Hilversum. 320 blz.
isbn 978-90-8704-580-7. €29,–
(verschijnt april 2016). 
Voor meer informatie zie:
https://www.verloren.nl/boeken/2086/searc
h/advanced zoeken met naam of isbn.

Stille zaterdag in het 
kerkje aan het Meerpad     
Zaterdag 26 maart om 18.30 uur:
Paasvuurtje met verhaal en marshmallows. 
Aanmelden bij Essemie van Dunné,
e.vandunne@vdga.nl

Paaswake     
Paaswake op zondag 27 maart
Voorafgaand aan de Paasdienst is 
er in de Singelkerk een Paaswake.
Aanvang 7.00 uur, voordat de zon 
opkomt. Met gedichten en muziek
overdenken we de dood van Jezus. 
Om ongeveer 8.00 uur eten we 
gezamenlijk een ontbijt, waarna we 
een wandeling maken door ontwakend
Amsterdam. Om ca. 10.15 uur zijn 
we weer terug in de Singelkerk voor 
de Paasdienst.  
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Op 25 januari 2016 legde een orgel-
bouwer uit Boedapest de laatste hand
aan de montage van het instrument in 
de Meliusz tér-kerk aan de Faraktár 
Utcar in Debrecen, de tweede stad van
Hongarije, in het oosten van het land.

Het toeval wilde dat een oude vriend,
Paul, die de contacten had gelegd tussen
ons en de predikanten daar, samen met
een kennis, die ook actief is in hulpwerk
in Oost-Europa, een reis geboekt had 
op de dag nadat het orgel klaar was. 
Of ik ook mee wilde. Natuurlijk.
Zodoende kon ik het op woensdag 
27 januari al bespelen. Omdat ik de
zaterdag daarop al weer terug moest was
er geen tijd om een inwijdingsconcert 
te organiseren. In plaats daarvan werden
de lokale omroepen gemobiliseerd. 
Op zondag 31 januari werd het orgel
voor het eerst in de dienst gebruikt 
en daarvan kunt u een stukje zien via
http://www.dehir.hu/debrecen/hollandiab
ol-kapott-uj-orgonat-a-veretemplom-
videoval/2016/01/31/ als u op de 2e foto
van boven klikt.

Debrecen is het centrum van protestants,
of beter gezegd, Calvinistische deel van
Hongarije. Het heeft talloze kerken, een
reformatorische universiteit en de nodige
gedenktekens van vrijheidsstrijders. Aan
het hoofd van de kerk staat een bisschop
die besliste waar het orgel zou moeten
staan. Aanvankelijk zou het in een
gevangeniskerkzaal komen, maar door
bepaalde wet- en regelgeving kon 
dat niet doorgaan. De volgende optie 
was de aula van een reformatorische
hogeschool maar wegens verbouwing
was dat ook niet handig.

Toen was daar die prachtige grote
Meliusz tér-kerk waar het monumen-
tale orgel al enige tijd onbruikbaar
was. Men behielp zich met een klein
elektronisch orgeltje dat zo’n 300
mensen moest begeleiden. Het zal 
nog zeker 10 jaar duren voordat er 
aan restauratie van het grote orgel
kan worden gedacht. Daarna kan het
kleine orgel dienst blijven doen als
koororgel of weer verplaatst worden
naar een andere behoeftige kerk.

En nu staat daar, klein en onopvallend,
het voormalige Karperwegorgel en 
het staat er prima. De kerk heeft 
een korte nagalm en dat is voor een
orgel als dit net mooi. Aangezien de
bisschop zelf behoorlijk orgel speelt

kon ik het op afstand beluisteren.
Zowel de bisschop als de dominees
verklaarden erg blij te te zijn met 
het orgel en bedankten via ons de
Doopsgezinde Gemeente hartelijk 
voor dit geschenk. De dankbaarheid
uitte zich in de grote gastvrijheid die
we genoten tijdens ons korte verblijf.
De gastvertrekken en de nieuwe auto
(door ons pausmobiel genoemd) van
de bisschop hadden wij vrij tot onze
beschikking.

Ik ben blij dat het orgel zo goed
terecht is gekomen. Ooit ga ik er 
nog eens heen om een dienst te
begeleiden!

Dick Klomp

Nieuwe bestemming voor orgel Karperweg

Onopvallend in het interieur (links); foto Dick Klomp

Deel II – De Aankomst

In een vorige IdA heeft u kunnen lezen over de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor
het orgel van de Karperweg en hoe dat uiteindelijk verscheept werd naar Hongarije. 
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Essemie van Dunné
pastoraal werker in
Noord; tevens jeugd- en
opbouwwerk Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t (020) 661 16 52
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

Ewoud Roos 
predikant
t 06 48 88 35 97 
e.roos@vgda.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 13 97 54 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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Geest van hierboven nr. 477 oude liedboek (nieuwe liedboek 675).

En waarom? 
Omdat ik er altijd blij van word, als we het zingen. Omdat het zo’n
stralende en bijna triomfantelijke tekst is, die me wonderlijk genoeg 
ook doet denken aan de socialistische liederen uit mijn jeugd. Zeker om 
het verlangen naar vrede en een betere wereld en vollediger mens 
worden. Om de plaats van het lied in de liturgie als antwoord op de 
dienst en als dank van de Gemeente voor de zege, in mijn beleving. 
Om de verbondenheid die ik dan voel met alle anderen in de kerk.

En om de heerlijke wijs.  Geen wonder, het is een amoureus dansliedje 
uit de 16e eeuw van Giovanni Gastoldi en werd een internationale hit in 
zijn tijd. Het werd gezongen in de straten van Londen en in Duitsland
konden de kerken die aanstekelijke melodie ook niet weerstaan. 
En nu zingen wij het. Mooi toch, verbonden met je eigen Gemeente en
verbonden met alle anderen die het vroeger zongen. Wat een traditie.

Lied van de maand
Gekozen door Marion Slotboom

Correctie
Bij het lied van de maand in het nummer van februari is de naam van degene
die het lied heeft aangedragen weggevallen. Het was Adriaan Jesse. 
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Agenda

Maart 2016
Kerkdiensten (zie achterkant)

• Zo 6 mrt Wake Schiphol; kerken uit A’dam Oost Schiphol 14.00 uur

• Ma 7 mrt Zon’shofgroep/20+ Rijpenhof 20.30 uur

• Di 8 mrt Mennomaal: Bijbels eten Singelkerk 18.00 uur

• Wo 9 mrt Vredesgroep Singelkerk 20.00 uur

• Wo 9 mrt Zon’shofgroep Zon’shofje 20.00 uur

• Za 12 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Zo 13 mrt Wake Schiphol; kerken uit Haarlem Schiphol 14.00 uur

• Ma 14 mrt 020 11 Tieners Singelkerk 18.00 uur

• Wo 16 mrt Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 14.30 uur

• Wo 16 mrt Rondom groep Singelkerk         19.30/20.15 uur

• Do 17 mrt Open kring Menno Simons Menno Simonshuis 14.30 uur

• Za 19 mrt Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

• Zo 20 mrt Wake Schiphol; o.a. Raad van Kerken Schiphol 14.00 uur

• Ma 21 mrt Augustinus: catechisatie Singelkerk 15.00 uur

• Do 24 mrt Bijbelaars Singelkerk 11.00 uur

• Do 24 mrt Witte donderdag; Avondmaal Singelkerk 20.00 uur

• Vr 25 mrt Wake Schiphol; Franciscanen Schiphol 14.00 uur

• Vr 25 mrt Goede Vrijdag; Meditatie met muziek Singelkerk 20.00 uur

• Za 26 mrt Stille zaterdag: Paasvuurtje Meerpad 18.30 uur

• Zo 27 mrt Paaswake Singelkerk 07.00 uur

• Zo 27 mrt Wake Schiphol; Oecumenisch Vuur Schiphol 14.00 uur

• Za 2 apr Singelkoor repetitie Singelkerk 10.30 uur

Houd ook de website van de gemeente in de gaten: www@vdga.nl
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Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

Menno Simonshuis – Noord-Hollandstraat 17a – t (020) 517 10 10Amsterdam Buitenveldert

1 2 – I N  D I T  A M S T E R D A M  M A A R T

K E R K D I E N S T E N

Singelkerk Meerpad Menno Simonshuis
Centrum 10.30 uur Noord 10.15 uur Buitenveldert 10.00 uur

6 maart Ds M.L. van Woerden* E.M.L. van Dunné

13 maart Ds. H. Leegte Ds. E.C. Roos
Kom-in-de-kring en Kinderkerk

20 maart Ds. E.C. Roos E.M.L. van Dunné
Palmzondag Kom-in-de-kring en Kinderkerk; Dienst voor jong en oud; kinderen  

kinderen maken palmpasen- maken palmpasenstokken
stokken

24 maart Avondmaal. Aanvang 20.00 uur
Witte donderdag Ds. H. Leegte 

25 maart Aanvang 20.00 uur
Goede Vrijdag  Ds. H. Leegte

27 maart Ds. H. Leegte Ds. I. Speckmann Ds. E.C. Roos
Pasen Kom-in-de-kring en Kinderkerk

3 april Ds. J. Brüsewitz Ds. W. Epp
Kinderkerk en Tienertuin

* Machteld van Woerden was van 2009 tot 2015 doopsgezind predikant te Baarn/Soest

•  6 maart – Broederschapscollecte. t.b.v. Landelijk jongerenwerk  
van het Doopsgezind centrum voor Gemeenteopbouw
NL19ABNA0243493886 Alg. Doopsgez. Sociëteit, Amsterdam,
inzake Jongerenwerk

•  13 maart – Stoelenproject 
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en
nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig,
warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen 
in de opvang aan de Marnixstraat. Van 15 september tot en 
met 30 april realiseren ze sinds 1989 ieder seizoen weer 
10.000 overnachtingen met 75 vrijwilligers.
NL42INGB0001320598 Stoelenproject, Amsterdam

•  20 maart – Broederschapscollecte t.b.v. Stichting 
Doopsgezind  Wereldwerk

Doopsgezind Wereldwerk is een stichting voor solidariteit en
vrede. Duurzame ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van alles
wat ons op deze aarde gegeven is, staan centraal als wij de
aarde willen bewonen zoals God het heeft bedoeld.
NL27TRIO0786880333 t.n.v. de Stichting Doopsgezind
WereldWerk te Deventer

•  24 maart, witte donderdag – geen collecte

•  25 maart, goede vrijdag – geen collecte

•  27 maart, Pasen – Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
De basis van het fonds is de publiek-private samenwerking. 
Geld gevende fondsen en particuliere donateurs, dienst-/hulp-
verlenende organisaties, maatschappelijke organisaties en de
lokale overheid werken samen met als doel: hulp verlenen aan
cliënten in een financiële noodsituatie, waarbij een voorliggende
voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.
NL49INGB0000294697 Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

• 3 april – Stichting Stuwkracht 10
Stuwkracht 10, een doopsgezind initiatief, krijgt verzoeken om
financiële hulp uit alle hoeken van de wereld en helpt onmiddel-
lijk in plotseling ontstane noodsituaties, ‘stil’ en eenmalig.
Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres in Amsterdam (1967)
werd een oproep gedaan om 10% van het inkomen te bestem-
men voor het lenigen van de nood in de wereld. Bijna honderd
doopsgezinden gaven gehoor aan deze oproep en zo ontstond
de Stichting Stuwkracht 10
NL30INGB0001211010 St. Stuwkracht 10, Oostzaan

Als u niet in de dienst aanwezig kon zijn en toch iets wilt bijdragen aan

het project kunt u dat via het aangegeven bankrekeningnummer doen.

Collectebestemmingen in februari
De collecte in de blauwe/zwarte zak is altijd voor de eigen gemeente. De collecte in de rode zak is voor:  
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